
 
 
 

 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء
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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 رحمة وبركاته السالم عليكم و 

 سم.
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 :-رحمه هللا تعالى-أما بعد: قال اإلمام الحافظ 
 المرسل 

 مرفووووووووول توووووووواب  علووووووووى الم وووووووو ور
 

 أو سوووووووووووذو راو منوووووووووووه  و أقووووووووووووال
 

 واحوووووووووتا مالوووووووووك كووووووووو ا النعموووووووووان
 

 ذووووووووووووووووووووووووووادورده جمووووووووووووووووووووووووووا ر الن
 

 وصووووووواحب التم يووووووود عووووووون م نذلوووووووه
 

 لكووووووووون ا ا صووووووووو  لنوووووووووا م رجوووووووووه
 

 مووون لوووي  يووورو  عووون رجوووال ا ول
 

 وال وووووووووووووووافع  بالكبوووووووووووووووار قيووووووووووووووودا
 

 وموووووووون ا ا  ووووووووارك أ وووووووول الح ووووووووظ
 

 فووووووووفن يذوووووووول: فالمسووووووووند المعتموووووووود
 

 عووووووووون رجووووووووول اورسوووووووووموا منذ ع ووووووووو
 

 مرسوووووووووووووووول أو قيووووووووووووووووده بووووووووووووووووالكبير 
 

 وا ول ا كثوووووووووووور فوووووووووووو  اسووووووووووووتعمال
 

 موووووووووووووا بوووووووووووووه ودانوووووووووووووواوتوووووووووووووابعو  
 

 للج وووووووول بالسووووووووواقو فوووووووو  اإلسوووووووووناد
 

 ومسووووووووولم صووووووووودر الكتووووووووواب أصوووووووووله
 

 بمسووووووووووووووند أو مرسوووووووووووووول ي رجووووووووووووووه
 

 نذبلووووووه قلووووووي: ال وووووويخ لووووووم ي صوووووول
 

 ومووووووووون روا عووووووووون الثذووووووووواي أبووووووووودا
 

 وافذ ووووووووووووووووم ا  بوووووووووووووووونذ  ل ووووووووووووووووظ 
 

 فذووووووووووول: دلوووووووووووي ن بوووووووووووه يعتضووووووووووود
 

 وفوووووووو  ا صووووووووول نعتووووووووه بالمرسوووووووول
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 أمووووووووا الوووووووو   أرسووووووووله الصووووووووحاب 
 

 فحكموووووووه الوصووووووول علوووووووى الصووووووووواب
 

 هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين، وصلى 
عليااه -أمااا بعاادض  ميااى  ااا الاادرال السااابف كااالم علااى ال اارود الساابعة التااا يتااردد  ااا كون ااا مر وعااة  لااى النبااا 

حابا أو موقو ة على الصحابا، أو مان دوناه   ا كانان عان التاابعا، ومن اا ماا أتاى عان الصا ،-الصالة والسالم
 مما ال مجال لالجت اد  يه، وهو ال رد السادالض
 ومووووا أتووووى عوووون صوووواحب بحيووووو   

 
 مووووووووووا قووووووووووال.......................

 

وووووو   حكمووووووه الرفوووووو  علووووووى ايذووووووال رأي 
 

................................... 

  م يعار  باخخا لى آخره، وتكملنا  ا المسألة  ا الدرال الساابف، لكان أهال العلام ينيادون  لاك بالصاحابا الا   لا
عن أهل الكتاب، الصحابا ال   لم يعر  باخخ  عن أهل الكتااب  خناه جااأل اخمار بالتحاديب عان بناا  سارا يل 

)).. اا ن  ااي م ، وجاااأل  ااا بعااا الروايااان عنااد الباا ار، و ياارهض ))حااداوا عاان بنااا  ساارا يل، وال حاار   وال حاار ض 
لماا رأ  بياده  -رياا هللا تعاالى عناه- يب علاى عمار  -عليه الصالة والسالم-، وابن أن النبا اخعاجيب  

قطعااة ماان التااوراة، وعبااد هللا باان عماارو باان العااا   ااا اليرمااوك وقاان علااى  املااة  ي ااا صااحن عاان أهاال الكتاااب، 
عليااه -وكااان يحاادب من ااا، وكعااب اخحبااار كااان يحاادب  ااا عصاار الصااحابة بمااا  ااا كتااب أهاال الكتاااب، والنبااا 

، المنصاود أن ماال ها ا ))أ اا كاك ياا ابان الخطااب   ا يد عمر ماا  اا يادهض  يب لما رأ   -الصالة والسالم
ولاا ا تجادون أهاال العلام يتناااقلون اخخبااار   الا   يساااو، ودتحادب بااه عان أهاال الكتاااب، مماا ال مخال ااة  ياه لكاارعنا

الت نياد، وكتاب م عن أهل الكتاب، وأما ما  يه مخال ة لكرعنا  ال يجو  ننلاه، وال التحادب باه  ال علاى سابيل النناد و 
، ه ه ال يجو  النظار  ي اا  ال لمان تأهال للارد علاي م، كماا -ع  وجل-المحر ة التا  ي ا خال  ما جاأل عن هللا 

وللساخاو  كتااب  ، عل كيخ اإلسالم ابن تيمية  ا الجواب الصحيح، أماا مان لام يتأهال  اال يجاو  لاه النظار  ي اا
علياه الصاالة - لى ن ا النباا  اننل من التوراة واإلنجيل" استناد  اسمه "اخصل اخصيل  ا اإلجماد على تحردم ال

، أمااا مااا يتداولونااه الساايما ماان ينتسااب  لااى العلاام ماان م -ريااا هللا تعااالى عنااه- ياابه علااى عماار و  ،-والسااالم
ن كااان  ااي م موا نااة ال مااان  ماان   ُيساام    ن كاناان  يااه مخال ااة ياارد علااى صاااحبه كااا ن ماان كااان، علااى قا لااه، واع

ن كاان ال موا ناة وال مخال اة،   كره، نما العمدة ماا جااأل  اا كارعنا، واع والتحدب به ال على سبيل االعتماد عليه، واع
 مال ه ا يترخ   يه، يترخ   يه م  التابن، م  أن م اننطعن صلت م بأنبيا  م   ال أسانيد عنادهم ال متصالة 

 اا الننال عان أنبياا  م، واتصاال اخساانيد مان  األو   المتاأخر مان م والمتنادم ساوال مننطعة، ما عندهم أسانيد أصاال  
خصا   ه ه اخمة،  المنصاود أن ماا يتداولاه أهال العلام  اا كتاب الت ساير، وكتاب التاواردخ مماا يتلناى عان أهال 
الكتاب كاير منه  يه مخال اة، وكايار مناه ال حاجاة  لياه، وبعياه  ياه العجا اب، وبعاا النااال يساترو   لاى ماال 

النص  التا تننل عن أهل الكتاب، على طردنة النصا   ول ا   ا سم  بعا اخخبار  ا  اخخبار، وه ه هه 
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، أو ابن جردر، أو  يرها، أو كتاب التاواردخ كاابن كايار والطبار  مان قبلاه يرتاا  الت اسير، كت سير ابن كاير ماال  
ير من المخال اان قاد يكاعر لمال ه ه اخمور باعتبارها يرب من النص  المسلية ال أكار، وال أقل، لكن  ا كا

ب ا، وقد ال يكعر، وقد يكون ل ا أارهاا الالحاف الا   ال يدركاه الناارو  اا وقتاه، المنصاود أن  اا كتااب هللا، وماا 
 نية عن ه ا كله، لكان   ا جااأل الخبار مماا ال يتيامن مخال اة   اال  -عليه الصالة والسالم-صح من سنة نبيه 

 مان  من قراألته وسماعه.
ا ا أتانا حدي  له حكم الرف  عن عبد هللا بون عمورو، وريوره ممون عورخ با  و  عون بنو  اسورا يل     ا يذول:

أن   ا ال بور أنوه عون بنو  اسورا يل، أو عون نبينواى أ  تورا أن المسوالع ريور واقعوع فكيوف  فكيف نعرخ أص   
 نميز   ل   ا عن الكتاب أو رير مى 

   نااد ك اار بمااا أناا ل ا، أو عرا  ااا))ماان أتااى كاهن ااقااو ل اباان مسااعودض  كاياار ماان المتااون متمياا  بن سااه، ياادرك،  ماااال
، هاال يمكاان أن ينااول قا االض  ن هاا ا مااا تلنااا عاان أهاال الكتاااب  نعاام  ال يمكاان لكاان لااو  كاار اباان علااى محمااد  

، قصاة مسعود، أو  ير ابن مسعود  عبد هللا بن عمارو، أو  ياره، أو ابان عبااال قصاة تتعلاف بأهال الك ان مااال  
بأهل الك ن، ه ه متمي ة بن س ا، ومعرو ة أن ا متلناة عن م، يعنا مما له صلة بالتااردخ، ها ا الا   ي لاب تتعلف 

على الظن أنه متلنى، وال   له صلة باخحكام، ال   ي لب علاى الظان أن الصاحابا ال ينولاه  ال وقاد اساتند  ياه 
تمي  ه ا من ه ا، لكن هم ينولونض   ا لم يعار   لى من يل م قوله، من يعتمد قوله  ا الكرد،  من ه ه الحياية ي

 ال يدرك بالرأ ، مال ه ا له حكم الر  . باخخ  عن أهل الكتاب، وقال قوال  
هناك أحاديب  كرن  ا الواهيان، و كرن  ا كتب المويوعان، ام وجد  ا الواق  ما يصدق ا، وجد  اا الواقا  

أقاان عليااه، ساامعته قباال ساانينض ))  ا كااف أبااو قباايال  ااانتظر ساامعته، ولاام  اأن حااديا   مااا يصاادق ا، لااو قاادر ماااال  
الساعة  ، نعام ها ا الحاديب مان حياب اإلساناد ال أصال لاه، لكان كاف أباو قبايال، وقاد قيال ها ا قبال أن يكاف أباو 

ال يعنا أنه تصح  ان ه ا الحديب يمكن أن يابن  كون الخبر يطابف الواق ، ويكون صدق    ضقبيال، نعم هل ننول
،  لاو قاال واحاد، ركاب  ساناد علاىض الواحاد نصان االاناين، كاالم -عليه الصاالة والساالم- لى النبا  نسبته ور عه

، هناك أحاديب  كرن  ا المويوعان  ي ا كاأل اصحيح، وال يختلن  يه أحد، لكن ليال كل كالم صحيح حديا  
نناول ها ه تابان، وها ا   ا لكان ال يعناا أنناا  ،من الواقا ، بعيا ا يحكاا العصار، أو الوقان الا   نعيكاه بأحداااه

طابنن الواق   كين   ا كانن مطابنت ا للواق  مظنونة، كمن ألان  اا مطابناة االختراعاان العصاردة لماا جااأل  اا 
اخحاديااب النبويااة، هااو أكاابه مااا يكااون بالنظردااان، نظردااة يتلناهااا عاان ال اارب عاان الك ااار، وينااول هاا ه يكاا د ل ااا، 

ر ماا هاو أقاو  من اا  اا مطابناة الخبار،  يياطر  لاى ن اا اخولاى، هنااك اام يظ ا ،-عليه الصالة والسالم-قوله 
نظردااان  ياار اابتااة عناادهم،  يسااتطي  أن ينصاال هاا ه النظردااة، وينيم ااا بحااديب، ااام يظ اار عناادهم تكاا يب هاا ه 
النظردة   ما ا يصنعوا بالن   مال ه ه اخمور يتحر   ي ا، وال ُيج م بكاأل من ا،  على طالب العلام أن يحتاا  
ل اا ا، وبعااا الناااال يتساااهل  ااا هاا ا اخماار، بحيااب  نااه تناقلاان وكاااالن اخنباااأل والصااحن و يرهااا ماان وسااا ل 

م عجاة، وساجلوها، وباوهاا باين  ااإلعالمض أن الروال قبل كا ا سانة يح ارون  اا اخرا كا ا ميال،  سامعوا أصاوات  
ورهم، اام هام كتموهاا، ون وهاا، ال الناال، وسارد بعا من ينتسب  لى العلم  لى أن ها ه أصاوان المعا بين  اا قبا
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يكون ديننا ألعوبة للن ا واإلابان، اخمر ه ا أمر عظيم مال ه ا ال يسمعه البكار، يسام  كال مخلاوو  ال الانلاين 
، ماال ها ا ال يمكان أن ))لوال أن تدا نوا خسامعتكم  ، و ا روايةض ))لوال أال تدا نوا  الجن واإلنال، و ا الحديبض 

اإلنسااان لصااعف، كوننااا نتعلااف بمااا يأتينااا عاان  يرنااا، عنااد  ينااين أن اإلنسااان لااو وياا  آلااة يساام ، ولااو ساامعه 
، باين أ دا  الطاا ران، وجلبان النااال وأصاوات م، وساجل ماال ها ه اخصاوان  صاارن أكاد تسجيل  ا مطار مااال  

والجناة، مان  مما سجل  ا ه ه اخكرطة، وقل مال ه ا  يمن يصور ما جاأل  ا أوصا  الناار، أو ماا قبال الناار
هاا ا الصاارا ، وهاا ه الننطاارة، وهاا ا كاا ا، وهاا ا كاا ا  خن هاا ا ي ااون ماان هااول تلااك  ضيصااورها  ااا تصااودر، ينااول

معناى ها ا   مااالجنة  ي ا أكجار ماال أكاجارنا   المواقن، كاأل ال يخطر على البال  كين نصوره  نصور ماال  
ساا ل يعنااا،  مااال هاا ه اخمااور تتنااى بناادر اإلمكااان، أو النااار  ي ااا ل ااب نااار مااال نارنااا هاا ه  هاا ه معناهااا اخماار 

ولاايال لطالااب العلاام أن ياا   ن سااه  ي ااا، يبنااى أن سااماد النصااو  الكاارعية تناارد النلااوب بأهوال ااا، وال يمكاان أن 
 يتصورها، ودخطر على قلب المسلم.

خنااواد الاالاااة، أن ااى الكااالم عاان ا -رحمااه هللا تعااالى-الناااظم  "المرسوول"نااأتا  لااى مويااود الاادرال، درال اليااومض 
التنسيم اإلجمالا، ام تكلم على اخحاديب، واخخبار باعتبار اإليا ة والنسبة، ام  كر ما يحتمل من اإليا ان، 
ام  كر ما يخل بالكار  اخول الا   هاو اتصاال اإلساناد،  بادأ بالمرسال، اام اناى باالمننط ، والمعيال، والعنعناة، 

 يماا بعاد، كال ها ه ل اا ارتباا  بالادروال الساابنة،  مماا يختال  ياه كار  التادليال، والمرسال الخ اا  -اأيي  –ويأتا 
االتصال المرسل، المرسل جمعه مراسيل ب اباان اليااأل، وحا   اض مراسال، مالماا قيال  اا الساابفض مسااند ومساانيد، 

َعَلوى }يعناا أطلننااهم،  [  ساورة ماردم38)] أنوا أرسولنا ال ويا ين }وهاو ماأخو  مان اإلرساال الا   هاو اإلطاالوض 
، و ااا حااديب االخااتال   ااا النااراألةض " نااالض أرسااله" يعنااا أطلنااه،  كااأن المرساال، [  سااورة مااردم38)] اْلَكوواِفِريَن 

 بعينهض الراو  ال   أرسل الخبر أطلنه،  لم ينيده براو  
 مرفووووووووول توووووووواب  علووووووووى الم وووووووو ور

 
 ................................... 

ها ا تعرد اه، المكا ور عناد اخ ماة، كماا ننلاه الحااكم، وابان عباد  "مرسول"ماة عند اخ  "مرفول تاب  على الم  ور"
أو قياده  "أو قيوده بوالكبير"ها ه لتنويا  الخاال   "أو"البار عناه، ها ا هاو المرسال علاى الناول المكا ور عناد اخ ماة 

، وعلااى النااول -معليااه الصاالة والسااال-باالكبير ماان التااابعين،  يكاون المرساال مااا ير عاه التااابعا الكبياار  لاى النبااا 
علياااه الصاااالة - لاااى النباااا  ا، أو صااا ير  ا، أو متوساااط  ااخولض ماااا ير عاااه التاااابعا، ب اااا النظااار عااان كوناااه كبيااار  

ا "أو"النول الااانا منياد باالكبير و  ،-والسالم أو سان   "أو سوذو راو  منوه"لتنويا  الخاال ، وهاو الناول الاالاب  اأيي 
مان أ  مويا ،  يكاون علاى ها ا منابال لالتصاال،  "أو سوذو راو"، " و أقوال"راو  منه، من أ  موي  من سنده 

 يكمل جمي  أنواد االننطاد، جمي  أنواد االننطاد ينال ل ا مرسل،    ا أوس  اخقوال  ا تعردن المرسل، وال   
ه ا  ،-معليه الصالة والسال-يعنا ما ر عه التابعا  لى النبا  "مرفول تاب "قبله أييف اخقوال، والنول المك ور 

 قول متوس ، يكمل التابعين بطبنات م، وهو المك ور، وهو ال   جر  عليه العلماأل،
 ...................................  أو سوووووووووووذو راو منوووووووووووه  و أقووووووووووووال
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 يعنا أقوال االاة  ا المسألةض

 وا ول ا كثوووووووووور فوووووووووو  اسووووووووووتعمال  ...................................
 

أهل الحديب هو اخكار، أما   ا قاابلوه باالتصاال  يردادون باه المننطا ،   ا قيالض وصاله  االن، يعنا  ا استعمال 
االننطااد، وال يلا م مناه ر ا  التاابعا  لاى النباا  -هناا–وأرسله  الن، وصله  الن، وأرسله  الن،  المراد باإلرسال 

ال عاال لالننطاااد، والمرساال لمااا  االننطاااد، وبعياا م ي اارو بااين أرساال ومرساال،  يجعاال -عليااه الصااالة والسااالم-
ه ا ما قيال  اا حاد المرسال، لكان ماا ا عان التعردان الا   قاال  -عليه الصالة والسالم-ير عه التابعا  لى النبا 

ال ما يصح  ه ا منتند، نعم منتند  لما ا   به بعا العلماألض ما سن  منه الصحابا، يصح تعردن للمرسل، واع
  الب:...... 

 ال، ال.
 . الب:.....
  ا مسألة االحتجا ،  يره.  سيأتاال  ه ا 

  الب:......
نعم ممكن سن  منه صحابا، وبنا صحابا آخر، سن  منه صحابا، ويسن  منه صاحابا..، سان  مناه واحاد، 
وبنا واحد،    ا يصح أنه مناه الصاحابا سان ، لكناه مرسال الصاحابا كماا سايأتا  اا آخار البااب، وها ا حكماه 

 الوصل. 
مباكرة  وهل يتصور، أو ال يتصاور  يعناا هال ننياد  -عليه الصالة والسالم-ه التابعا عن النبا ما ا عما يروي

علياااه الصاااالة -ممااان لااام يسااام  مااان النباااا  -علياااه الصاااالة والساااالم-الناااول اخولض ماااا ر عاااه التاااابعا  لاااى النباااا 
 نحتا   لى ه ا، أو ما نحتا   نحتا   لما ا  -السالمو 

  الب:......
 اا  -علياه الصاالة والساالم-  عان التناوخا رساول هرقال، الا   جااأل  لاى الرساول ماا اد نعام، عان ه ا  ا المسن

  و تاابعا، ماا  ،-عليه الصالة والسالم-تبوك، وسم  منه ب ير واسطة، وهو كا ر، ولم يسلم  ال بعد و اة النبا 
 ا يل اا ون بااهض حااديب تاااب  ساان ، السااند متصاال، وهاا هماانمن بااه، لكاان مااا  ياا -عليااه الصااالة والسااالم-لنااا النبااا 

متصل، وسيأتا مرسل الصحابا، قول مض ما ير عه صحابا مننط ، ما ير عه تابعا متصل، وما ير عه صحابا 
مننط ، عر نا أن ما ير عه التابعا متصل، وهو  ا حديب التنوخا، وال يعار  مااال آخار، نعام قاد يسام  الرجال 

ها ا  ،-عليه الصالة والساالم-بل أن يسلم، ام يسلم  ا حياته خبر ق -عليه الصالة والسالم-الكخ  من النبا 
ال ينال لهض مر ود تابعا،  نما مر ود صحابا، كحاديب جبيار بان مطعام، حينماا جااأل  اا  اداأل أسار  بادر، سام  

يناارأ  ااا صااالة الم اارب بااالطور قباال أن يساالم، ااام أد  هاا ه الساانة بعااد  سااالمه،  -عليااه الصااالة والسااالم-النبااا 
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علياه الصاالة -الناال عنه، وخرجن  ا الصحيحين و يرهما، لكان التناوخا ماا أسالم  ال بعاد و ااة النباا وتحمل ا 
 :حدياه  ا المسندو  ،-والسالم

 النعموووووووووان واحوووووووووتا مالوووووووووك كووووووووو ا
 

 وتابعو مووووووووووووووووا بووووووووووووووووه ودانوووووووووووووووووا 
 

ة يحاتم باه اإلماام مالاك بان أناال يحاتم بالمرسال، والنعماان بان اابان، اإلماام أباو حن يا "ك ا النعمان مالك واحتا"
يعنا تدينوا بميمونه، وعملوا به، وأ توا  "ودانوا"يعنا بالمرسل  "به"من المالكية، والحن ية، يحتجون  "وتابعو ما"

ن كانان اخحادياب معرو اة االتصاال،  اا  ياره  به، وقيوا باه، والموطاأ كااهد علاى  لاك، كايار مان المراسايل، واع
ماام مالاك متصال  ااا  يار الموطاأ، و اا الموطاأ يرساله  خنااه ال مماا قاد يتيسار لمماام مالاك، باال قاد رو  عان اإل

 ااااا اإلرسااااال،  يعماااال بالمرساااال،  مالااااك، وأبااااو حني ااااة، وتابعوهمااااا ماااان المالكيااااة، والحن يااااة يعملااااون  ياااار   كااااكاال  
بالمراسيل، وهو حجة عندهم، وهل ها مال المسانيد  أو أعلى من اا  أو دون اا  عناد مان يحاتم ب اا أقاوالض مان م 

ن كان المرسل محتم  ضولض اإلرسال واإلسناد واحد، ومن م من ينولمن ين كالهما يحتم به، لكن اإلسناد أقو ، واع
به، ومن م من ينولض المرسل أقو  مان المساند، وها ا ننلاه ابان عباد البار عان بعيا م  اا مندماة التم ياد، وقاالواض 

  ح  اه ييامنه  خناه لاو لام ييامنه  ن من أرسل  ند يمن، بخال  من أسند  ند أحال، مان أرسال يامن، الا 
ا ، والمساألة م ترياة  اا خياار النااال بعاد الصاحابة، وهام النارن الااانا، الا ين جااألن النصاو  باأن م الكان  اك 

ا  اا االحتجاا  باه، وعادم االحتجاا  باه   اخير النرون بعد الصحابة، لكن ها ا الناول كاا ،   ا كاان المرسال مختل  
وننل ابان عباد البار عان جردار الطبار ض  "وتابعو ما به ودانوا"أقو   من المسند   يكن ينول قا لض  نه أ يل، و 

أن التاااابعين بأسااارهم، يعناااا جميااا  التاااابعين ننااال  جمااااد التاااابعين علاااى االحتجاااا  بالمرسااال، وأناااه ال يعااار  ل ااام 
م الكاا عا، ما  مخالن  لى رأال الما تين، وأنه ال يعر  ل م مخالن  لى رأال الماا تين، يعناا  لاى أن جااأل اإلماا

أن النااول باارد المراساايل منسااوب  لااى سااعيد باان المساايب، وبعااا التااابعين معااه،   اال يمكاان تجاهاال سااعيد بالنساابة 
للتاااابعين  الااا   هاااو أ يااال م عناااد اإلماااام أحماااد  يعناااا هااال يااارد رد ساااعيد بااان المسااايب للمراسااايل علاااى اإلجمااااد 

  جماعه بسعيد  لما ا  نعم  ينناواالت او ال   يننله الطبر  عن التابعين، أو ال يرد  هل 
  الب:......

، وه ا معرو ، تداولته كتب اخصولض أن الطبر  ير  اإلجماد قول اخكار، وعليه انعم قول اخكار نعده  جماع  
يدل تصر ه  ا ت سيره، حينما يننل حكم، أو معنى، أو قراألة، يننل قول اخكاار، اام يا كر المخاالن، ودارجح قاول 

واب  ا  لك عندنا ك ا  إلجمااد الناراألة علاى  لاك، وهاو سااو الخاال  ن ساه لكناه يعاد قاول اخكاار اخكار، والص
ااا اااا جماع  ،  اااال يااارد علياااه ساااعيد، وقاااد ال يخ اااى علياااه قاااول ساااعيد، و يااار ساااعيد مااان ا،هو يعاااد قاااول اخكاااار  جماع 

ى رأساا ا الت سااير، هاا ا التااابعين، لكنااه ياار  أن اإلجماااد قااول اخكااار، وتصاار ه  ااا مصاان اته ياادل علااى هاا ا، وعلاا
ااا والحن يااة  خن المسااألة م تريااة  ااا ر اا  التااابعين الخباار  بالنساابة لماان قااال بااه مالااك وأبااو حن يااة والمالكيااة عموم 

،   ام خيار ))خيركم قرنا، ام ال ين يلون م، ام الا ين يلاون م  ، وهم ممن يكمل مض -عليه الصالة والسالم-للنبا 
 ي م أن م يح  ون من ال يريونه، وروايت م عن الصحابة كايرة،  المظنون ب م  النرون بعد الصحابة، وال يتصور
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أن من ح  وه صحابا، أن ال   ح  وه صحابا، والنول الاانا  ا المسألة وهو قول الجم ور، يكير  ليه الحا ظ 
  ا قولهض -رحمه هللا-العراقا 

 ورده جمووووووووووووووووووووووووووا ر النذوووووووووووووووووووووووووواد
 

 ................................... 

جماااهر" جماا  جم ااور، جماااهر وجماااهير، أ  معظاام النناااد، معظاام النناااد ردوا المراساايل،  "ورده جمووا ر النذوواد"
 كالكا عا  لما ا قالض امن م من ردها جملة وت صيال، ومن م من اكتر  لنبول ا كروط  

 للج ووووووول بالسووووووواقو فووووووو  اإلسوووووووناد  ...................................
 

الساااق  مااادام الاا   ر عااه تااابعا،  الاا   ي لااب علااى الظاان أن التااابعا يرويااه عاان  اإلسووناد" "للج وول بالسوواقو فوو 
صحابا، والصحابة كل م عدول، لكن الواق  يك د بأن التابعا يرو  عن تابعا، والتابعا الاانا يرو  عن االب 

الاة بعي م عن بعا، وه ا ، يعنا يرو   ا طبنة التابعين اانان ااتابعا، ورواية التابعين عن بعا كايرة جد  
، وأماا رواياة اكاير، قد يرو  أربعة، وه ا أقل، وقاد يارو  خمساة مان التاابعين بعيا م عان بعاا، وها ا قليال جاد  

سااتة ماان التااابعين بعياا م عاان بعااا   اا ا نااادر، وقااد ال يوجااد لااه ماااال  ال  ااا حااديب واحااد يتعلااف ب ياال سااورة 
عا، وهاو مخار   اا المساند والنساا ا، والنساا ا يناولض أطاول اإلخال ، ستة من التابعين يرو  بعي م عن ب

ال الخطياب الب اداد   ياه جا أل، ))أن اا تعادل الاب النارآن   سناد  ا الادنيا،  اا  يال ساورة اإلخاال ، وهاوض  ، واع
، والتابعون  ي م الانة و ير اج أل مطبود، ستة من التابعين يرو  بعي م عن بعا، واع ا كان ه ا االحتمال قا م  

 ا كبارهم،  مان دوناه االحتماال  ياه قاو   لكاارة  ا  ا كان االحتمال يعي    ضأقولو انة،  ي م العدل و ير العدل، ال
المخال اان بعاد الصاحابة، وجادن المخال ااان  اا عصار الصاحابة مان  ياارهم، يعناا ممان عاصارهم مان التااابعين 

ن بعااده، وكااان االحتمااال أقااو   ااايمن  كياان بماان دون اام ماان صاا ار التااابعين، واع ا وجااد هاا ا االحتمااال قااو   اايم
، وقاد يحتمال أن يكاون ابعدهم،  ال ينال بصاحة المرسال ما  وجاود ها ا االحتماال، السااق  يحتمال أن يكاون تابعي ا

أكاار مان تاابعا، وماا مان واحاد مان م  ال وقاد يتطارو الخلال  لاى الخبار مان قجبولجاه    او مج اول، وال باد مان ابااون 
ج ال حاال الاراو  لام تابان العدالاة، ال يك اا  اا أن ال يعار  بياعن، لكان ال باد مان  العدالة لنباول الخبار، واع ا

 معر ته بالعدالةض
................................... 
 وصووووووواحب التم يووووووود عووووووون م نذلوووووووه

 

 للج ووووووول بالسووووووواقو فووووووو  اإلسوووووووناد 
................................... 

 
عباد البار، ننال  اا مندماة تم ياده عان أكاار أهال العلامض أن ام ردوا  اإلماام الحاا ظ أباو عمار ابان "صاحب التم يود"

أ  ننال ياعن المرسال، وأناه مان قبيال  "نذلوه"يعناا المحاداين  "وصاحب التم يود عون م"المراسيل للعلة الم كورة 
 ومن قسم المردود.

 ومسوووووووولم صوووووووودر الكتوووووووواب أصووووووووله  ...................................
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اإلماام مسالم بان الحجاا ، منلان الصاحيح، منلان الجاام  الصاحيح، الا   سابف الكاالم عناه،  اا مندماة  "مسلم"

الكتاب أورد علاى لساان خصامه أناه قاالض والمرسال  اا أصال قولناا، وقاول أهال العلام باخخباار لايال بحجاة، وأقاره 
ن كان على لسان خصمه، لكنه أقره عليهض  على ه ا، واع

 ومسوووووووولم صوووووووودر الكتوووووووواب أصووووووووله  ...................................
 

 ه ا استدراكض "لكن" ا، أو من يرو  عنه يعي   اوالعلة  يه ما  كر من احتمال أن يكون التابعا يعي   
 .........ا ا صوووووووو  لنووووووووا م رجووووووووه

 
 مووون لوووي  يووورو  عووون رجوووال ا ول

 

 بمسووووووووووووند أو مرسوووووووووووول ي رجوووووووووووووه 
 

 نذبلوووووه قلوووووي: ال ووووويخ لوووووم ي صووووول
 

،  عل الكر ض صح، وجوابهض نوْنبوله، والج م ه ا على أنه جواب الكر ، و"  ا" معرو  كرطية ض  ا "لكن ا ا ص "
أن ا ال تج م عند الجم ور، لكان هاا جا ماة علاى ما هب الكاو يين واخخ ا ، وصار  باه عان بعيا م ابان مالاك 

 دل "  ا"، "متى" ا التس يل، وأما على م هب  يرهم أن ه ا لليرورة، ليرورة الكعر، للو ن، على أنه لو قال ب
 لكااااااااااان متاااااااااااى صاااااااااااح لناااااااااااا مخرجاااااااااااه

 
 ................................... 

 ننبله" متى تج م، أو ما تج م "
  الب:......

 تج م 
  الب: نعم.

  مااال    كرمن ي
  الب:......

  ما ا
  الب:......

   وضنعم
 متاااااااااااى أياااااااااااا  العمامااااااااااااة تعر ااااااااااااونا

 
 ................................... 

.. 
 كووووووووون ا ا صووووووووو  لنوووووووووا م رجوووووووووهل

 
 ................................... 
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"أو بحيااب يجاااأل هاا ا المسااند ماان وجااه آخاار  "بمسووند"يعنااا يعتيااد المرساال، وُينباال بمجي ااه ماان وجااوه أخاار ، 
 يعنا يرسلهض "ي رجه"آخر  "مرس   

 مووون لوووي  يووورو  عووون رجوووال ا ول
 

 ................................... 

سل اخول، بحيب يكون له طردف آخر، مباين للطردف اخولى، والطردف ي كر ودننب، تجدون  ا كاير كيوخ المر 
ن كان استعمال م  من كتب أهل العلم  ا التخاردمض طردف أخر ، وقد ينولونض طردف آخر، ولعل الت كير أولى، واع

ها   ماكير أولى  لما ا   ا النرآن  للتأنيب أكار، أهل الحديب يستعملون التأنيب أكارض طردف أخر ، ولعل الت 
ووا  ووا ِفوو  اْلَبْحووِر َيَبس  ،   اا ا تاا كير، المسااألة  ي ااا سااعة، وناا  أهاال العلاام علااى أنااه ياا كر، [  سااورة طاااه77)] }َ ِريذ 

 ودننب.
................................... 
 مووون لوووي  يووورو  عووون رجوووال ا ول

 

 ..........أو مرسوووووووووووووول ي رجووووووووووووووه 
 .........نذبلووووووووووووووووووووووووووه ............

 
،  العلمااأل ا، أو مساند  يعنا   ا اعتيد بمجي ه من طردف أخر ، أو طردف آخر، سواأٌل كان الطرداف اخخار مرساال  

نصوا على أن المرسل ينبل االنجبار  خن يع ه ليال بكديد،   و قابل لالنجبار،    ا جاأل مرسل آخر اعتيد، 
 ض-رحمه هللا تعالى-ا  ا قول الناظم  ينبل   ا جاأل مسند متصل من وجه آخر ينبل، وسيأت

  ااااااااااااااا ن ينااااااااااااااال  المساااااااااااااااند المعتماااااااااااااااد
 

  ناااااااااااااااااال دلاااااااااااااااااايالن بااااااااااااااااااه يعتيااااااااااااااااااد 
 

 يأتا ه ا..
................................... 
 مووون لوووي  يووورو  عووون رجوووال ا ول

 

 ...................... ي رجوووووووووووووووووووه 
 نذبلووووووه قلووووووي ال وووووويخ لووووووم ي صوووووول

 
   ا التابعا  هل هو مان الكباار، أو مان الصا ار  لكان ا امي صل  ا  "لم ي صل"الكيخ من هو  ابن الصال  

يعناا بناا مماا يعتياد باه المرسال  ياا ة  لاى ماا  كاره النااظم مساند، أو مرسال ماا قالاه،  "ال افع  بالكبار قيودا"
 اده بعياا م، بعااا اخخاا ين عاان الناااظم، ولااه  دااادان علااى اخل يااة، والاا   ي لااب علااى الظاان أنااه برهااان الاادين 

 ند  كر  ا ترجمته من اليوأل الالم ، و يره أنه  اد عن اخل ية أبيان    اد هناضالحلبا،  
 أو كااااااااان قااااااااول واحااااااااد ماااااااان صااااااااحب

 
 أو كاااااااااان  تاااااااااو  جااااااااال أهااااااااال العلاااااااااام

 

 خياااااااااااااااار اخنااااااااااااااااام عجاااااااااااااااام وعاااااااااااااااارب 
 

 وكاااااااااااااااايخنا أهملااااااااااااااااه  ااااااااااااااااا الاااااااااااااااانظم
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أو ي تااا يعنااا ممااا يعتيااد بااه المرساال أن يوا نااه قااول لصااحابا موقااو  عليااه، يعتيااد بالمرساال قااول صااحابا، 
 بم اده عوام أهل العلم، ينولض

 وكاااااااااااااااايخنا أهملااااااااااااااااه  ااااااااااااااااا الاااااااااااااااانظم  ...................................
 

  اا ا ممااا يعتيااد بااه المرساال،   ا كااان الكاايخ اباان الصااال  لاام ي صاال بااين مراساايل الكبااار والصاا ار،  اا ن اإلمااام 
قياد المرسال المنباول   ا اعتياد،  "قيودا"التاابعين من م يعناا مان  "وال افع  بالكبار"الكا عا قيد التابعين بالكبار 

اا "وموون روا" يعنااا بحيااب   ا رو  ال ياارو   ال عاان انااة، بحيااب يكااون ال  "ا"عوون الثذوواي أبوود   امااا أرسااله، أو مطلن 
عان الرواياة عناه، بحياب   ا سامى  ا، وال مر وب ايرو   ال عن انة، بحيب   ا سمى من رو  عنه  لم يسم مج اوال  

هو أرسل، لكن قيل لهض عن من     ا قيل لهض عن من  وسمى من رو  عنه، لم يساما، كا ا  اا من رو  عنه، 
الرسالة لممام الكا عا بالياأل، والناعادةض "لام يسام" بادون يااأل "لام يسام" سام حا   حار  العلاة، لكان يساتدرك علاى 

عن اا الكايخ أحماد كااكر نساخة اإلمام الكا عا  اإلمام الكا عا  مام، حجة  ا الل ة، حجة، والرساالة التاا طبا  
نما يسما انة، يسما من ابتن انتهض ا، وال مر وب  ، صحيحة "لم يسما مج وال  اعتينة جد    عن الرواية عنه، واع

................................... 
 وموووووووون ا ا  ووووووووارك أ وووووووول الح ووووووووظ

 

 اوموووووووون روا عوووووووون الثذوووووووواي أبوووووووود   
................................... 

 ال باانن  ل ااظ، نناا  ل ااظ ال  "ا  بوونذ  ل ووظ"ولاام يخااال  م  "وافذ ووم"انااان،  اا  ا كااارك م  ااا أحاااديا م يكااارك ال
يتااأار بااه المعنااى، مااال هااا ا ال يساالم منااه أحااد، أماااا   ا خااال  م  يمااا يختلاان  ياااه المعنااى، يترتااب عليااه اخاااتال  

   اليب ، نعم.المعنى   ال، ه ا مخالن خهل الح ظ،  يكون بكارة مخال اته تخلن عنه كر 
  الب:......

 ضسيأتا
 فووووووووفن يذوووووووول: فالمسووووووووند المعتموووووووود

 
 ................................... 

 نعم  ن سه، ن ال سنالك، البين ال   يليه،
 وموووووووون ا ا  ووووووووارك أ وووووووول الح ووووووووظ

 
 ................................... 

ال يتااأار بااه المعنااى  ال بااأال، لكاان   ا  اا يسااير  يعنااا ننصاا "ا  بوونذ  ل ووظ"ولاام يخااال  م  "وافذ ووم" ااا أحاااديا م   
 كارن مخال ته للانان    نه حين   يرد حدياهض

ن يوا اااااااااااااااااف  الب ااااااااااااااااا   ا الياااااااااااااااااب  اواع
 

  مخطااااااااااااااااااااا ا ياااااااااااااااااااااب  أو نااااااااااااااااااااادر   
 

 على ما سيأتا  ا مي ان اليب  عندهم.
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سايل لصا ار التاابعين  قاالض ، لما رد المراالما رد مراسيل التابعين علل  لك بأن م أكد تجو    -رحمه هللا-الكا عا 
 اايمن يااروون عنااه، يعنااا صاا ار التااابعين مااا هاام  ااا التحاار  والتاباان مااال كبااار التااابعين الاا ين  اخن اام أكااد تجااو   

كارن مخالطت م للصحابة، أما الص ار ال ين رأوا الواحد واالانين والاالااة مان الصاحابة  هانالأل طاال ب ام الع اد، 
باااالنبوة  كاااار التسااااهل،  الكباااار الااا ين عاصاااروا الصاااحابة، وكاااارن مخاااالطت م والمعااارو  أناااه كلماااا طاااال الع اااد 

 يمن يروون عناه، وأماا صا ار التاابعين الا ين  ا، وتابت  اأكد تحر    -يعنا الصحابة-بة  كبارهم، وص ارهم اللصح
مام الكا عا يرد من اخسباب التا جعلن اإل ا يمن يروون عنه، وأيي   اأكاروا مخالطت م للتابعين هنالأل أكد تجو   

مراسيل ص ار التابعينض أنه ُوجد الدال ل  يما أرسلوا بيعن مخرجه، يعنا ُوجد  يما يرسلونه الكااأل الياعين، 
وه ا كاير عندهم، واخمر الاالبض كارة اإلحالة باخخبار، واع ا كارن اإلحالة كان أمكان للاوهم، وياعن مان ُينبال 

الااة، يعناا   ا كاان ماان الكباار  االحتماال اخقااو  أناه رواه عان صااحابا  معناى كااارة الوساا  ، كاارة اإلح مااعناه، 
–من الصحابة، ما يعو ه أن يننل الخبر عن صحابا، وه ا هو ال   ي لب على الظان، يحتمال  اخنه أدرك كاير  

يار أنه رواه عن تاابعا  اا سانه، كبيار، أو أكبار مناه، وها ا االحتماال قاو ، لكان هال يحتمال أن تاابعا كب -اأيي  
ياارو  عاان تااابعا صاا ير، عاان تااابعا متوساا ، عاان تااابعا كبياار، عاان صااحابا هاا ا قااد ال يتصااور، توجااد روايااة 
اخكااابر عاان اخصااا ر، توجااد روايااة صااالح باان كيسااان عاان ال هاار ، وهااو اكباار منااه، لكاان هاا ا نااادر ماان ج ااة، 

طلاب العلام، وعاد مان واخمر الااناض أن السبب واياح  تاأخر صاالح بان كيساان  اا الطلاب حتاى كااب قبال أن ي
اا–كبااار اخخاا ين عاان ال هاار ،   ااو  ن كاناان حنينتااه  ااا ساان -احكم  كبياار، لكنااه  ااا  هصاا ير بالنساابة لل هاار ، واع

مان كباار التاابعين  احتماال أناه رواه عان صاحابا،  االطلب متأخر،   ا كارن الوسا  ، يعنا   ا كان الراو  كبير  
ن  ادوا االااة، لكان  ن كاان مان أو عن تابعا كبير اان عن صاحابا، الوساا   قلي لاة ااناان، يعناا ماا ي دادون، واع

ص ار التابعين، وكارن الوسا   صار  ا طبنة التابعين أربعة، أو خمساة، اام الصاحابا، كاارة الوساا   ال كاك 
ل جب على الظن وجود الخلل  خنه ما من راو  من الرواة  ال ويحتمل أن يتطرو الخلل  لى اإلسناد مان  قجبلاه، أن ا ُت و

ولااا ا     ا كاااارن الوساااا  ، وطالااان اخساااانيد، صاااار االحتماااال  اااا تطااارو الخلااال  لاااى هااا ا اإلساااناد أقاااو   ضأقاااول
الم ياال عنااد أهاال العلاام العلااو، علااو اخسااانيد، والناا ول م يااول، علااى مااا تناادم  ااا بحااب المسااتخرجان، وساايأتا 

علياه -باين المصانن، وباين النباا   مااال   بحب مخص  للعاالا والناا ل، والسابب  اا ها ا أناه   ا قلان الوساا  ،
االاااة أو أربعااة، أ ياال ماان أن يكااون بينااه ساابعة أو امانيااة  خن هاانالأل الوسااا   مااا ماان واحااد  -الصااالة والسااالم

من م  ال واحتمال الخطأ وارد عنده،  احتمال الخطأ  ا االاة، أو أربعة أقل من وجود احتمال الخطاأ  اا خمساة، 
كااارة اإلحالااة، يعنااا اإلحالااة،  ضا ينااول الكااا عا  ااا أسااباب رده لمراساايل صاا ار التااابعينولاا   أو سااتة، أو ساابعة

 حالة الخطأ  لى هنالأل الرواة،  ما من راو   ال ويحتمل أن يحال عليه الخطأ، ه ه اخسباب جعلن اإلمام الكا عا 
أربعاةض أن  اباول المرسال كاروط  يكتر  لن -رحمه هللا تعالى-يرد مراسيل ص ار التابعين،  الخالصة أن الكا عا 

ل من كبار التابعين، وأن يكون ال يرو   ال عن انة، بحيب   ا سمى لم يسم مج وال   عن  ا، وال مر وب  يكون المرسج
الرواية عناه، واع ا كارك أهال الح اظ وا ن ام، وأن يكاون للحاديب المرسال كااهد ينوياه،  ماا مرسال آخار يروياه  يار 

التا االاة من ا  اخربعة تا به عوام أهل العلم، أو يسنده قول صحابا، ه ه الكرو رجال اخول، أو مسند، أو ي 
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ااال، والرابااا  لاااه  ااارود، هااا ه يكاااترط ا اإلماااام الكاااا عا  ااال، والرابااا   اااا المرسو لنباااول  -رحماااه هللا تعاااالى- اااا المرسج
 المراسيل.

  الب:...... 
، المرسل يعين، واع ا كاان ايعي    مرسال  سنده حديب يعين  مرسل اان، ولو يعين الاانا، يدخل  ا كونه 

المرساال خ ياان اليااعن ينباال االنجبااار، واليااعين الاا   يساانده ماان  ياار رجااال المرساال اخول، نعاام سااواأل كااان 
، ينبل االنجبار،  يرتناا للحسان محتمال   ايع    ا، و يه من ُمال بيرب من التجردح الخ ين، يكون يعي   متصال  

 ل يره، ه ه الناعدة. 
 ... الب:...

 هو  ما
  الب:...... 

قلناض  نه يكتر   ا الراو  االاة كرو ض أن يكو ن من الكبار، أن ال يرو   ال عن انة،    ا سمى من رو  عنه 
ماان الح ااا  لاام يخال ااه، وأن يكااون  اعاان الروايااة عنااه، وماان   ا كااارك،   ا كاارك أحااد   ا، وال مر وب االاام يساام مج ااوال  

من مرسل، أو مسند، أو ي تا به عوام أهال العلام، أو يكا د لاه قاول صاحابا، للمرسل حديب مرسل كاهد ينويه، 
 ض-رحمه هللا تعالى- ا كرو  اإلمام الكا عاض له كاهد ينويه من مسند، وتندم قو ل الناظم 

 لكووووووووون ا ا صووووووووو  لنوووووووووا م رجوووووووووه
 

 بمسووووووووووووند أو مرسوووووووووووول ي رجوووووووووووووه 
 
  كيان نحتاا  متصاال   ا، ونحان وجادناه مساند  جاأل االستدراك الا   ساأله اخخ، يناولض ماا حاجتناا  لاى ها ا المرسال

علاى وجاه الخاد   اا االعتيااد بمساند،  اا اعتيااد  "فوفن يذول"ض -رحمه هللا تعاالى- لى المرسل  ينول الناظم 
 ه ا سنالك هل ، وال حاجة لنا حين    بالمرسل، "فالمسند المعتمد"المسند بالمرسل، قد ينول قا لض 

 فوووووووووفن يذووووووووول فالمسوووووووووند المعتمووووووووود
 

 دلوووووووووووي ن بوووووووووووه يعتضووووووووووود فذووووووووووول 
 

، وصاار منباوال   "فذل دلي ن به يعتضد" ،  صاار  اا المسند دليال برأساه، والمرسال الا   اعتياد ب ا ا المساند قاو و
المسااألة أكااار ماان دلياال باادل دلياال واحااد، بحيااب ياارجح هاا ان الاادليالن علااى مااا   ا مااا وجااد مااا يخال  مااا ماان دلياال 

كاا د هاا ا المسااند تنااو ،  صااار  ااا المسااألة دلياال واحااد أو دليلااين   اخن المسااند حجااة برأسااه، المرساال لمااا واحااد،
 اانين، لو عاري ما حديب واحد رجحا عليه. 

ْعَتَمووووووووودل   َفوووووووووفْن يلَذوووووووووْل َفالملْسوووووووووَندل المل
ْنَذِ ع ووووووووو ووووووووولِ  اَوَرَسوووووووووملوا مل  َعوووووووووْن َرجل

 

وووووووووووْل َدِلوووووووووووْي ِن ِبوووووووووووِه يلْعَتَضووووووووووودل    َفذل
................................... 

 
قول مض عن رجل أو كيخ، أو بعي م، المنصود ما يب م  امننطع   عن رجل" ا"منذ ع  يعنا أهل الحديب  "ورسموا"

 يه الراو ، حدانا  الن عن بعي م، أو عن رجل، ه ا المب م الموجود  ا اإلسناد رسمه بعي م بأنه مننط ، 
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سل، وماله الم مل ال   ال و ا اخصول يعنا  ا كتب اخصول كالبرهان إلمام الحرمين نعته تسميته بالمر 
، الم مل   ا قالض حدانا محمد، ولم نستط  تميي  محمد ه ا سموه يستطاد الوصول  لى حنينته كمحمد ماال  

مرسل، وأبو داود  ا المراسيل أخر  المب مان، أخر  بعا المب مان  ا المراسيل،  كأنه ير  أن رواية المب م 
ساق  أو أكار، والمب م والم مل موجود، قالواض  ن  كره بما ال يتمي  به  راو   همرسلة، لما ا  المرسل  سنا ،  ي

مال ح  ه، عن رجل كأنه أسنطه، ما ا نست يد من قولنا، أو من قول الراو ض عن رجل  يعنا هل نست يد من 
ه يعين    بأنما ااإلب ام   يه  ا دة  يعنا لو بحانا  سناد  يه راو  مب م عن رجل أو عن كيخ نحكم عليه ب

لج الة حال الراو   خن المب م مج ول، بل هو من أكد أنواد الج الة، كما سيأتا  ا أنواد المج ول، ج الة 
، ه ا يسمونه مج ول العين، وخال الحال، وج الة العين، ج الة العينض   ا لم يروج عنه  ال راو  واحد لكونه منال  

واية، ودرو  عنه أكار من واحد، لكن ال ي كر  يه جر  وال تعديل، بالر  اعن التعديل، وج الة الحال يكون معرو   
 ن ، على ما سيجأتا ت صيله، لكن ه ا مج ول الحال والعين وال ان،   و  اأو باطن   اوباطن   اومج ول الحال ظاهر  

ننولض ه ا أكد أنواد الج الة،   ا قالض حدانا محمد بن عبد هللا بن سعيد اخنصار  أبو  دد المدنا يمكن أن 
مج ول وم كور اسمه رباعا وكنيته وبلده يمكن أن ننولض مج ول، لما ا  خنه لم يرو عنه  ال كخ  واحد أو 

 كين   ا كانن الرواية عن رجل أو كيخ ه ا  ،رو  عنه جم  لكنه لم يعر  بجر  وال تعديل نسميه مج ول
الكيخ ال   لم يسم ه ا  كره مال عدمه، ول لك سموه مب م أكد أنواد الج الة  وجود ه ا الرجل ال   لم يسم ، أو 

، وبعي م وص ه ونعته بالمرسل، ه ه وج ة نظر من ينولض  نه مرسل أو مننط ، وأكار بعا تالم ة امننطع  
 الناظم بنولهض

 قلاااااااااااااااان اخصااااااااااااااااح أنااااااااااااااااه متصاااااااااااااااالُ 
  

 لكااااااااااان  اااااااااااا  ساااااااااااناده مااااااااااان يج ااااااااااالُ  
 
ال معنو   يع   مج ول ه ي ،نا سواأل قلناض مرسل أو متصلوهو متصل، لكن  يه مج ول، والخال  ل ظا واع

  النتيجة واحدة، كله الرد، النتيجة واحدة، لكن بناأل عل اتصال اإلسناد، وأن كل واحد ممن  كر تلناه عمن نعم
ن كانن  ه وقه هو من حيب االصطال  متصل، نعم  ي  سناده مج ول،  من خالل تطبيف النواعد هو متصل، واع

وجوده مال عدمه،  تسميته بما ال يعينه ال تن  ، هناك من المب مان أو من الم مل ما  النتيجة أن ه ا االتصال
د، وعج نا أن نمي  حماد هل هو ابن  دد أو ابن سلمة  ما اال يستطاد الوصول  ليه، كما لو قالض عن حم

تط  أن نمي  ال استطعنا أن نمي  ه ا ال ينار  خن كل من ما انة، وقل مال ه ا لو قالض عن س يان ولم نس
يير، لكن اإلككال  يما   ا اكترك  ا ه ا االسم الم مل ال   لم نستط  تميي ه أكار من راو   ي م الانة و ي م 

 اليعين،  يرد الخبر من أجله، أو يتوقن  ا الحكم عليه حتى يتبين.
ووووووووَحاِب ْ  ووووووووا الَّووووووووِ   أْرَسووووووووَلهل الصَّ  أمَّ

 
ووووووَواِب   ووووووهل الَوْصوووووولل َعلووووووى الصَّ كمل  َفحل

 
 -عليه الصالة والسالم-مرسل الصحاباض ما يرويه الصحابا عن صحابا آخر، مما لم يسمعه من النبا 

عليه -مباكرة،  ما لص ر سنه، أو ل يبته، أو لتأخر  سالمه،  الصحابا الص ير ال   ما أدرك من حياة النبا 
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خنه  اته من  من   -الصالة والسالم عليه- ال الكاأل اليسير أكار روايته بالوسا   عن النبا  -الصالة والسالم
 االرسالة ومدة النبوة سنين  كر  ي ا أحاديب ما حيرها، وك لك من تأخر  سالمه  اته كاأل كاير، ورو  حديا  

عليه الصالة -أكار مما يحتمله مدة  سالمه، أو مدة  دراكه للرواية بعد كبره، أو حيوره م  النبا  اكاير  
مال هنالأل يروون عن الصحابة، وأحاديا م تسمى مراسيل الصحابة، واع ا كان ابن لكارة  يبته،    -والسالم

ومن أحر  الناال على التلنا  ،-عليه الصالة والسالم-عباال لص ر سنه، وهو من أقرب الناال  لى النبا 
ة عكر هو ابن االا -عليه الصالة والسالم-ر م ص ر سنه،  ند تو ا النبا  -عليه الصالة والسالم-عن النبا 

عليه الصالة -وحصره ابن عم النبا  -عليه الصالة والسالم-سنة يناه  البلوغ، ولما يحتلم، م  قربه من النبا 
صن  ا  -عليه الصالة والسالم-و و  خالته، خالته أم المنمنين ودبين عندها، ولنربه من النبا  ،-والسالم

رب،   ا كان ه ا ابن عباال ب  ه المن لة وب  ا الماابة صالة العيد، وأدرك من ص ت ا ما لم يدركه  يره ل  ا الن
بدون واسطة  نيلض أربعة أحاديب  ن ، ما يرو  عن النبا  -عليه الصالة والسالم-اختلن  يما يرويه عن النبا 

 ال أربعة أحاديب، الباقا كل ا بواسطة، ومن م من قالض عكرة، ومن م من قالض  -عليه الصالة والسالم-
مما  -عليه الصالة والسالم-حا ظ ابن حجر ينولض تتبعُن ما صر  ابن عباال بسماعه من النبا عكرون، وال

عليه -صح سنده أو حسن  بل ن اخربعين، وهو من المكاردن وكاير من ا ال يصر  بالواسطة بينه وبين النبا 
   ا من مراسيل الصحابة.  ،-الصالة والسالم

-الوحا  ما ولدن  ألالوحا، هل أدركن بد أليب عا كة  ا قصة بدما ا ننول عن ه ه المراسيل  يعنا حد
خن ا تننل عنه أنه   -عليه الصالة والسالم-سمعته من النبا  الكن ال   ي لب على الظن أن  -ريا هللا عن ا

 ال   ي لب على الظن أن ا  ،-عليه الصالة والسالم-مما يدل على أن المتحدب النبا  )) يمنا  قالض 
ون واسطة، يعنا أعاده ل ا، وال يبعد أن يعيده ل ا، يعنا ه ا من أك ر اخخبار أول حدب مما يتعلف سمعته بد

ال يبعد أن يعيده علي ا، و ا أل اظه ما يدل على أن ا سمعته منه  ،-عليه الصالة والسالم-بالدين  ا حياته 
هم يح  ون الواسطة،  يسمى عند أهل مباكرة، المنصود أن بعا اخخبار التا يرود ا الص ار تكون بواسطة، و 

 العلم مرسل الصحابا.
 أمووووووووا الوووووووو   أرسووووووووله الصووووووووحاب 

  
 فحكمووووووه الوصوووووول علووووووى الصووووووواِب  

 
 حكمه الوصل المنتيا لالحتجا  به على الصواب، المك ور عند المحداين  خن الصحابا ال يرو   ال عن 

   ا كان الصحابا أرسله  ال   ي لب صحابا، والصحابا حجة انة، الصحابة كل م عدول، ولو لم يسموا، 
الظن أنه عن صحابا آخر، والصحابة كل م عدول،  مرسل الصحابا حكمه الوصل  ا االحتجا ،   و حجة، 

خبا  سحاو اإلس رايينا ال   ينولض حكمه حكم المرسل العاد ، احتمال أن  اوننل على  لك االت او خال   
ال أن يكون انة أو  ير انة،  يرد ما يرد على مرسل  ير الصحابا، الصحابا يرو  عن تابعا، والتابعا احتم

عليه الصالة -ه ا بالنسبة للصحابا ال   له رنية وله رواية، أما الصحابا ال   ليال له سماد من النبا 
 ال االاة أك ر، االاة  -عليه الصالة والسالم-كمحمد بن أبا بكر ال   لم يدرك من حياة النبا  -والسالم
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عليه -ر  ن   خن أمه أسماأل بنن عميال ولدته  ا    الحلي ة  ا حجة الوداد،  لم يدرك من حياة النبا أك 
الظن أن مخالطته للتابعين أكار من مخالطته  على  ال االاة أك ر، مال ه ا ال   ي لب -الصالة والسالم

ينبل مرسل الصحابة، وهو مرسل أو للصحابة،  مال ه ا ال ينبل مرسله، وب  ا يل   مرسل صحابا ال ينبله من 
د المراسيل، وهو ما تندم، مرسل أو حديب محمد بن أبا بكر ال ينبل، ومر ود التنوخا مر ود تابعا ينبله من يرُ 

  .رسول هرقل ال   سبنن اإلكارة  ليه منبول،  يعايا ب ا من الج تين
 الل م صل على محمد...




